
Leef mee  
 
Zondag 20 september 2020 
 
 
 
 
Kerkdienst 
Vanmorgen is er, dankzij alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus,  
een dienst in de Reestkerk die begint om 9.30 uur. 
 

Voorganger                : ds. R.H. Veldman  
Organist/pianist    : Freddie Bruins 
Ouderling  : Bé Poolman 
Lector   : Jacobien Engel 
Koster   : Gé Dingerink 
 

Liturgie 
Wij zingen: Lied 601: 1, 3, Licht dat ons aanstoot in de morgen; Lied 103c: 1, 5, Loof de 
koning; Opw. 18, Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel; Lied 849, Zoek de wegen 
van de wijsheid; Lied 425, Vervuld van uw zegen 
Wij lezen: Matteüs 20: 1-16  
 

Leef mee! 
Afgelopen week dinsdag is Prinsjesdag geweest. We waren getuige van een sobere versie in 
vergelijking met andere jaren. Natuurlijk, we leven in zwaar weer, ook economisch. Dan past 
geen pracht en praal. De miljoenennota met de verdeling van door de overheid te verdelen 
geld voor het komende jaar is extra lastig door zoveel onzekerheid. 
We weten niet wat er gebeurt in onze omgeving van Balkbrug. Hoe houden zzp-ers, 
flexwerkers en bedrijven het; de boeren e.a. bedrijven, de winkels? Op dit moment zie ik de 
veranderingen meer bepaald worden door de ‘onderdoor’ op de kruising 
Ommerweg/Meppelerweg – Zwolseweg/ Coevorderweg. Winkelpanden worden ingeruild 
voor een strategisch beter liggend pand. 
We kunnen ook denken aan onze kerk. Door de Lockdown en ook daarna komt minder 
collectegeld binnen. Er is een extra Kerkbalans gaande om deze vermindering weer wat op 
te vangen. Natuurlijk heb ik bijgedragen omdat mijn gezin eveneens minder in de kerk komt. 
Als econoom weet ik ook wel hoe de wieken van de molen draaien.  
Ik bedacht deze week dat geld vaak een aanleiding is voor gevoelens over oneerlijke 
verdeling. Waarschijnlijk zullen meer mensen hier last van hebben. Denk maar aan de 
mensen in de zorg, met een kleine bonus voor één jaar, of misschien een tweede jaar ook. 
Terwijl ze zich een slag in de rondte hebben gewerkt en nog werken. Misschien heb je er zelf 
ook wel last van, in deze of andere beroepsgroepen. Als we van onrechtgevoelens last 
hebben mogen we weten dat al onze gedachten en gevoelens neergelegd mogen worden bij 
God in ons bidden. Ds. Remko Veldman 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid 
om geld over te maken voor de collecte. Zondag 31 mei,  hebben de collectes de volgende 
bestemmingen: 
Eerste collecte: Diaconie en eredienst; op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134  t.n.v 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
Tweede collecte: K.I.A Zending collecte  20 september; Bouw de kerk in Syrie weer op. 
Overmaken op  rek.  nr. NL52RABO0373736142 t.n.v. zending P.G Oud Avereest-  
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 



Zending collecte 20 september 2020; Bouw de kerk in Syrië weer op  
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen 
mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in 
armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen 
zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. 
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel 
van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in 
onze steun aan zusters en broeders in Syrië Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in 
Syrië nieuwe hoop geven!.  
 
Kopij kerkblad 22 september 2020 
Het volgende kerkblad, nummer 9, oktober verschijnt op vrijdag 2 oktober.  
De kopij hiervoor dient uiterlijk dinsdag 22 september binnen te zijn per 
e-mail: kerkbladreestenbrug@hotmail.com of in de bus Meppelerweg 56a. 
 
Kledingactie donderdag 1 oktober 2020 
Twee keer per jaar heeft de diaconie een kledingactie. Ook deze keer hebben wij gekozen 
voor de kledingbank in Hardenberg.  Deze werkt samen met de voedselbank.  Een groot 
aantal vrijwilligers is actief bij de kledingbank. De doelstelling is het verstrekken van kleding, 
schoenen en andere textielwaren aan inwoners van de gemeente Hardenberg die over 
onvoldoende financiële middelen beschikken om deze goederen zelf aan te schaffen. De 
kleding (kinder- dames- en herenkleding) moet schoon, heel en draagbaar zijn en kan op 
donderdag 1 oktober  tussen 19.00 en 20.00 uur in De Schutse worden afgegeven.  Als de 
situatie veranderd door corona en het zou niet door kunnen gaan dan laten wij dit tijdig weten  
d.m.v. berichten op de Leef mee of in het kerkblad van oktober. 
 
“De Wandeling” Zondag 4 oktober 2020 
Zondagmiddag 27 september wilden we de eerst wandeling van dit seizoen, maar door 
organistische problemen wordt het Zondag 4 oktober om 14.00 uur bij de Schutse!!  
In het kader van het jaarthema: ‘Het goede leven’ gaan we samen ´De Wandeling’ 
organiseren.  Mooie wandelingen met soms onbekende paadjes.     
Opgave niet nodig, mag wel dan kunnen  we eventueel contact opnemen. Welkom!!  
We vertrekken vanaf het kerkplein bij de Brugkerk, een uurtje wandelen en daarna een kopje 
thee of koffie in de Schutse. Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.  Dus graag tot 4 oktober. 
De andere data zijn zo. 25 oktober en  zo. 22 november. 
Plaats: De Schutse / Brugkerk, Zwolseweg 104 
Organisatie: Rinny Dijkstra, Jannie Schutte en Willy Jentink. 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
Kopij Leef Mee 

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 24 september 2020, 18.00 uur. 

 

 

 

 

 



Na de dienst, buiten de kerk, zingen we o.b.v. Freddy Bruins 

Psalm 25: 2, 4, Here maak mij uwe wegen 
2  Here, maak mij uwe wegen  4 God is goed, Hij is waarachtig 
  door uw Woord en Geest bekend;    en gaat zijn getrouwen voor, 
  leer mij, hoe die zijn gelegen  brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
  en waarheen G' uw treden wendt;   zondaars in het rechte spoor. 
  leid mij in uw rechte leer,    Hij zal leiden 't zacht gemoed 
  laat mij trouw uw wet betrachten,  in het effen recht des Heren: 
  want Gij zijt mijn heil o Heer,  wie Hem need'rig valt te voet, 
  'k blijf U al den dag verwachten.  zal van Hem zijn wegen leren. 

 

Lied 841: 1, 2, Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest? 
1  Wat zijn de goede vruchten,   2 geloof om veel te geven, 
  die groeien aan de Geest?   te geven honderd in, 
  De liefde en de vreugde,   wij zullen leren leven 
  de vrede allermeest,    van de verwondering: 
  geduld om te verdragen    dit leven, deze aarde, 
  en goedertierenheid,   de adem in en uit, 
  geloof om veel te vragen,   het is van Gods genade 
  te vragen honderd uit;   en zijn lankmoedigheid. 
 

Lied 793: 1, 2, Bron van liefde, licht en leven. 
1  Bron van liefde, licht en leven,  2  Bron van liefde, licht en leven, 
  voor elkaar zijn wij gemaakt,  zon die hartverwarmend schijnt, 
  door Uw hand elkaar gegeven,   woord van hogerhand gegeven, 
  door Uw vinger aangeraakt.   trouw en teder tot het eind. 
  Laat ons op Uw toekomst hopen,   Al zou ons een vijand haten, 
  gaandeweg U tegemoet,    al gaat zelfs de liefste heen, 
  dat wij samen lachend lopen,   liefde zal ons nooit verlaten, 
  in Uw grote bruiloftsstoet.   Gij, Gij laat ons niet alleen. 
 


